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Yang Menyatakan,



 أ
 

 كلمة الشكر

 بسم هلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي حنمده ونستعينه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن 
أشهد أن . هلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي لهاسيئات أعمالنا من يهده 

 أما بعد. هللاهلل وحده ال شريك له و أشهد أن حممد رسول اال إله إال 

. يتهاهلل عز وجل وهدافقد انتهت الباحثة من كتابة هذه الرسالة، بإذن 
وقدمتها إىل قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلدب والعلوم اإلنسانية جبامعة 

اإلسالمية احلكومية كمادة من مواد الدراسة املقررة على الطلبة  يالراني 
 .ايف اللغة العربية وأدهب" S.Hum"للحصول على شهادة 

حتليل عاطفة احلب يف شعر دائما أنت بقليب وقد اختارت الباحثة 
موضوعا هلذه الرسالة عسى أن تكون نافعة للباحثة خاصة لفاروق جويدة 

 .وللقارئني عامة

على مشرفني الكرميني الشكر  ويف هذه الفرصة السعيدة، تقدم الباحثة
املاجستي  أيوب برداناألستاذ  املاجستي والدكتور شريف الدين  مها األستاذ

الذين قد انفقنا أو قاهتما وأفكارمها يف االشراف على تأليف هذه الرسالة 
 .تكميلها من البداية إىل النهايةو 



 ب
 

الذين قد علموا الباحثة شكر العميق جلميع األساتذة الكرام الأيضا و 
 .تختلفة العلوم واملعارف النافعة وارشدوها إرشادا حسناوزودوها مب

لباحثة شكرا خاصا لرئيس قسم اللغة العربية وأدهبا وجلميع وتقدم ا
األساتذ واألساتذة فيه، وعميد كلية اآلدب والعلوم اإلنسانية ملساعدة كتابة هذه 

 .الرسالة

بوبني على دعائهم يف لوالديها وأسراهتا احمل خاصةالشكر  وتقدم الباحثة
 وتقدم. الدنيا واألخرةجيزيهم أحسن الثواب يف  اهلل رسالة لعلإمتام هذه ال

 .يف إمتام الرسالة ىل أصدقاء املكرمني الذين ساعدوهاإ الشكر

حسبنا . للباحثة خاصة للقارئني عامةوأخيا عسى اهلل أن جيعلها نافعة 
اهلل ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصي ال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم 

  .واحلمد هلل رب العاملني

 

 بندا أتشيه -السالمدار 
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Penelitian ini berjudul “Tahlil ’Athifathul Al-hub fi Syi’ri daiman anti biqalbi 

li Faruq Juwaidah”. Masalah dalam syair ini adalah unsur perasaan cinta dalam syair 

ini. Adapun metode yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif analisis. hasil 

yang diperoleh dari peneliti bahwa syair ini membahas tentang perasaan cinta 

mendalam yang dirasakan oleh Faruq Juwaidah  kepada kekasihnya. Adapun unsur-

unsur perasaan yang terdapat dalam beberapa bait syair ini adalah: rasa kerinduan, 

kesedihan, keputusasaan, dan rasa takut kehilangan. 
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 الباب األول

  مقدمة 

 خلفية البحث. أ

األمة العربية  كلمة أدب من الكلمات الىت تطور معناها بتطور حياة
وقد اختلفت عليها . البداوة إىل أدوار املدينة واحلضارةوانتقاهلا من دور 

معان متقاربة حىت أخذت معناها الذي يتبادر إىل أذهاننا اليوم، وهو 
التأثري يف عواطف القراء الكالم اإلنشائ البليغ الذي يفصد به إىل 

   .والسامعني، سواء أكان شعرا أم نثرا
األعمال األدبية هي من أحد النوعية الفنية وهي صورة للحياة اإلنسانية 
وسجل لتارخيها املطرد ومعرض لبيئتها املختلفة، يستحيل باستحالتها 
وتنطبع فيه آثار مشكلة اجملتمع كا اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية 

وما  فلذلك ال يستطيع أن يفصل بني العمل األديب. والثقافية وغري ذلك
ظهر العمل األديب يف احلياة بالشكل . الذي حتدث يف واقع احلياة وما حوله

: وعلى شكله هذا، انقسم العمل األديب إىل القسمني األساسني. املتنوعة
  .الشعر والنثر

                                                             
 7 :ص( 1   دار املعارف، : القاهرة) ، العصر الجاهلىشوقي ضيف،   
 38: ص (111 مكتبة النهضة املصرية، : القاهوة) ، أصول النقد األدبيامحد الشايب،    
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سيلة للتعبري و تستخدم األعمال األدبية يف شكل عام عادة، اللغة ك 
ينبغ  لتعبريعن عاطفة األدباء،سيلة وظيفة األدب و لك ومع ذ 8.عن مؤلفني

 .األديب مشاعرهم مثل احلزن والسعادة واخلوف وغريهم

كانت العاطفة عنصرا من عناصر األدب األربعة وهي احلالة الىت يتشبع  
فيها نفس األديب مبوضوع ما تنفعل بيه نسفه، ويتأثر بيه كيانه ووجدانه، 

، واحلزن، والسرورلك يف صورة أنفعاالت شئ كاحلب، والبغض، ويظهر ذ
والشوق، واحلنني، والرجاء، واخلوف، والطمع، والفزع وهي تعد من دواعي 

 1.الشعر الىت هتيجه، وينابيعه الىت ينبحس منها

وأما العاطفة عند أمحد الشايب فهي أهم العناصر وأقواها يف طبع  
ىف الحظ أن اآلثار األدبية ختتلف األدب بطابعة الفن، ولكن جيب أن ن

درجة اشتماهلا على العاطفة، فقد تكون غاية األدب كما قد تكون وسيلة 
  .لشر حقائق

عناصر  تحليلل حبث العلميتريد الباحثة أن تقوم  وألجل ذلك
 .ةاحلب يف الشعر فاروق جويد عاطفة

 

 :لة البحثمشك. ب

                                                             
3  http://anzdoc.com/bab-i-bahasa-sastra-sebagai-media-ekspresi.html.pdf 

( 111 اسكندار، : القاهرة) ، النقد األدبي عند العربي أصوله ومناهجهطه عبد الرحيم عبد الرب،  1
 88  :ص

  8 :ص ،المرجع السابق امحد الشايب،   



 
 

3 
 

ما هي : بحث الباحثة فهي د أن تفاملسألة الىت تريمما سبق اعتماد 
 دةلفاروق جوي "دائما أنت بقليب" يف الشعر  احلب عناصر عاطفة

 البحث ضغر . ج

ئما اديف شعر احلب  عاطفة عناصر التعرف علىهي البحث  ضغر  أما
 .لفروق جويدة أنت بقليب

 معاني المصطلحات .د
 الشعر . 

 ومعناها :شْعرًا الثوب -َيْشُعرُ  -َعرَ شة هي غل" شعر"أصل كلمة 
  . منظوم القول غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية اصطالحا هو

 العاطفة . 
: العاطفة و . عطفا انصرف –يعطف  –عطف  طفة أصلها منالعا 
شعور عليم أو ساّر،  وأما العاطفة اصطالحا فهي 7.ة غالبةيم، صفحالر 

ثابت مستقر يف أعماق النفس حول شيء معني، كلما رأته العني أو مسعت 
 3.به األذن أو خطر على الباب صاحبه ذلك الشعور الساّر أو املؤمل

 الدراسات السابقة .ه

                                                             
 0 1 -101 :ص ،1: ج (بريوت، دار صادر)،  لسان العرب ،إبن منظور  
 11 : ص ،7: ج ،نفس المرجع، إبن منظور  7
دار االندلس اخلضراء، : جدة) ، االعمال اإلسالميةالعاطفة اإليمانية وأهميتها في حممد موسى،   3

   : ص(  00 
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كانت الدراسات السابقة تساعد الباحثة على مقارنة النتائج ومعرفة 
فادة من خربات احلالية والدراستها السابقة واإلستجوائب الفرق بني دراستها 

 .الدرسني السابقني

، موضوع هذه الرسالة العاطفة يف رواية (م  0 ) سيت حجر رمحة . 
استخدمت  لنوال السعداوي، وأما منهج البحث" مذكرات طبيبة"

ومن املسألة املرتكزة يف هذا  الباحثة يف هذه الرسالة دراسة حتليلية وصفية
وأما ، "مذكرات طبيبة"ما أنواع العاطفة املوجودة يف رواية  البحث هي

أوال،  .النتائج هي أن أنواع العاطفة يف هذه الرواية تنقسم إىل قسمني
ما احلب للعب، الفرح بأن تفعل ك: واشتملت فيها. العاطفة الشخصية

ثانيا، . ملضرةالشوق مع أسراهتا، واخلوف باتشاء والفرح باالعامل اجلديد، 
الكراهية بالتفريق بني الرجل واملرأة : واشتملت فيها. العاطفة األملية

قطعت شعرها، والكراهية بالنظام للمرأة، الغضب، تغضب أم نوال ألهنا 
واحلنني ألهنا رأت مشكالت اليت ال توافق هبا واحلنني بالنظر إىل حالة 

 .املريض يف حالة الضعيفة
"   هذه الرسالة العاطفة يف القصةموضوع  ،(م  0 ) مينا لستاري . 

، وأما منهج البحث اليت استخدمت لتوفيق احلكيم "تلالقاإعرتاف 
 تالنتائج اليت وصل ومن .الباحثة يف هذه الرسلة دراسة وصفية حتليلية

 طفة وقوة العاطفة ومسواصدق الع إليها الباحثة عن مقاييس العاطفة هي
 .تنوع العاطفةالعاطفة وثبات العاطفة واستمرارها و 

العاطفة يف رواية "هذه الرسالة هي  موضوع ،(م3 0 )نور احلسىن  .8
استخدمت الباحثة يف  وأما منهج البحث اليت . لعالية ممدوح" احملبوبات
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عن  ومن املسألة املرتكزة فيها. كتابة هذه الرسالة دراسة حتليلية وصفية
يف  يها الباحثةمقاييس العاطفة املوجودة، وأما النتائج اليت حصلت عل

رواية احملبوبات لعالية ممدوح فهي املقاييس العاطفة املوجودة فيها أربعة 
 .أقسام، وهي صدق العاطفة وقوة العاطفة ومسو العاطفة وتنوع العاطفة

وأما  .ة عن العاطفة يف رواية وقصةبحث الباحثالدراسة السابقة تيف  
 هم هنوتشابه يف حبث. النتائج من حبوثهن هي مقاييس وأنواع العاطفة

دائما "يف شعر  احلب عاطفة عن عن العاطفة، وأما الباحثة تبحث نو بحثي
 .روق جويدةلف" أنت بقليب

 منهج البحث. و

حتليل  يلة فهاج البحث فتستخدمها الباحثة يف إعداد هذه الرسهأما من
مع الباحثة جتحيث . دائما أنت بقليب لفروق جويدة يف شعر عاطفة احلب

تعتمد الباحثة على طريقة البحث املكتيب حيث تطلع على املعلومات والبيانات 
وأما كيفية كتابة هذه الرسالة إعتمدت . الكتب واملقالة اليت تتعلق باملوضوع

نسانية أدهبا بكلية اآلداب وعلوم اإلو الباحثة على ما قرره قسم اللغة العربية 
 :جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية دار السالم يف كتاب

“ Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa Dan Sastra Arab Fakultas 

Adab Dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2014”.
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 الثانيلباب ا

 ترجمة فاروق جويدة

 حياته ونشأته. أ

ولد يف حمافظة  .كان فاروق جويدة واحدا من شعراء العصر احلديث 
طفوالته يف حمافظة البحرية، خترج من   و عاش(  11 فرباير  0 )كفرالشيخ 

وبدأ حياته العمليه  3 1 كلية اآلداب جبامعة القاهرة قسم الصحافة يف عام 
مث سكرتريا لتحرير  3 1 حمررا بالقسم االقتصادي جبريدة األهرام يف عام 

أشرف على الصحافة الثقافية بلجريدة،  173 ويف عام   17 األهرام يف عام 
 .القسم يف باألهرام وهو حاليا رئيس

ممارس كثريا من الوان الشعر ابتداء بالقصيدة العمودية وانتهاء باملسرح  
الشعرى وقد القت مسرحيته الون العاشق جناحا كبريا، حيث شاركت يف 

 .مهرجانات مسرحية دولية يف تونيس واجلزائر واألردن وبوريا

جمموعات شعرية  1ا كتابا، من بينه    قدم للمكتبة العرابية معىن لآلن  
 .ومسرحيتان شعريتان وكتابا يف أدب املوجالت

ترمجت قصائدة إىل االجنليزية والفرنسية واليوغسالفية والصينية وهتدر قريبا  
  .الرتمجة االجنليزية ملسرحيته الوزير العاشق

 

                                                             
 3  ص (  00 مركز األهرام، : القاهرة )  المجموعة الكاملةفاروق جويدة،    
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 مؤلفاته األدبية. ب

كان مؤلفته حتتوى على مؤلفات األدبية، ما بني الشعر، والقصة  
أوراق من " مؤلفاته يف جمموعات الشعرية هي . القصرية، واملسرحية، والسياسة

الطبعة ( ديوان شعر)حبيبىت ال ترحلى " ، 171 ( ديوان شعر)حديقة أكتوبري 
" ، 177 الطبعة األوىل ( ديوان شعر)ويبقى احلب " ،  17 األوىل 

عنواين  يف عينك" ، 173 الطبعة األوىل ( ديوان شعر)ولألشواق عودة  
الطبعة ( ديوان شعر)دائما أنت بقليب " ، 171 الطبعة األوىل ( ديوان شعر)

شئ " ،  13 الطبعة األوىل ( ديوان شعر)ألين أحبك " ،  13 األوىل 
( ديوان شعر)طاوعين قليب يف النسيان " ، 138 ( ديوان شعر)سيبقى بيننا 
" ، 131 طبعة األوىل ال( ديوان شعر)لن أبيع العمر " ،  13 الطبعة األوىل 

كانت لنا أوطان "   .110 الطبعة األوىل ( ديوان شعر)زمان القهر علمىن 
الطبعة ( ديوان شعر)آخر لياىل احللم " ،  11 الطبعة األوىل ( ديوان شعر)

ديوان )ألف وجه للقمر " ، (اجملموعة الكاملة) فاروق جويدة " ، 118 األوىل 
الطبعة األوىل ( ديوان شعر)أننا مل نفرتق  لو" ،  11 الطبعة األوىل ( شعر

 113.8 

                                                             
    : ص(  000 دار غريب للذشر والتوزيع، : القاهرة) ، لو أننا لم نفترقفاروق جويدة،    
    : ، صنفس المرجع  8
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الطبعة ( مسرحية شعرية) الوزير العاشق " أن املسرحيات الشعرية هي  
الطبعة األوىل ( مسرحية شعرية) دماء على ستار الكعبة " ،  13 األوىل 
 111.1 الطبعة األوىل ( مسرحية شعرية) اخلديوى " ، 137 

الطبعة األوىل ( اقتصاد ) مصر كيف ضاعت  أموال" وكتابات نثرية هي  
. "  13 الطبعة األوىل ( أدب رحالت) بالد السحر واخليال " ،  17 
شباب يف الزمان اخلطأ الطبعة " ، 110 الطبعة األوىل ( خواطر نثرية) قالت 
) عمر من ورق " ، 117 قضايا ساخنة جدا الطبعة األوىل " ،  11 األوىل 

، 117 ليس للحب أوان الطبعة األوىل " ، 117 األوىل  الطبعة( خواطر نثرية
    . 11 عبدالوهاب وأوراقه اخلاصة " 

 

                                                             
 نفس املكان  1
 7  : ، صالمرجع نفس   
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  الباب الثالث

 االطار النظري

 مفهوم العاطفة. أ

اإلجنليزية يقابلها يف العربية كلمة انفعال  emotionأول ما أشري إليه كلمة  
ولكن آثرت كلمة العاطفة لشوعها على األلس يف الدراسة األدبية، ولقرهبا من 
معىن االنفعال إذا كل منهما ظاهرة وجدانية كما هو معروف يف علم النفس، 

 emotionعلى أن املعاجم اإلجنليزية تفسري كال من الكلمتني باألخرى فتضع أمام 

هي الكلمتان متقاربتان، . وهذه معنها العاطفة sentimentحني تفسرها كلمة 
وهذا ما يسر علينا إستعمال الكلمة املشهورة، وللقارئني، أو الباحث أن خيتار 

  .ما يشاء يف إستعماهلا بشرط أن يبني مراده حىت ال يضطرب الدارسون

وقد : " االت طه عبد الرحيم عبد الرب يف تقسيم هذه االنفع. قال د 
الرغبة والرهبة والطرب : حصر بعض نقد العرب هذه االنفعاالت يف أربعة 

ومع الرهبة يكون االعتذار . فمع الرغبة يكون املدح والشكر. والغضب
ومع الغضب يكون . ومع الطرب يكون الشوق ورقة النسيب. واالستعطاف

  .اهلجاء والتوعد والعتاب املوجع

طفة العامة هي احلزن الذى سيطر على نفس وعند أمحد الشايب العا
الشاعر فبعثه يف مرثيته، ولكن هذا احلزن العام اختذ ألوانا خمتلفة، أوسعها حسرة 

                                                             
 30  :ص(  17 مكتبة النهضة املصرية، : القاهرة ) ، أصول النقد األدبيب، يأمحد الشا   
حقوق الطبع : إسكندار ) ، النقد األدبي عند العرب أصوله و مناهجهطه عبد الرحيم عبد الرب،    
  8  -81  :ص( م 111 حمفوظة، 
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على قصر خترب بعد عمران، وسكن اجنلوا عنه أعوانه، وعجز جلساؤه 
وسخط على . وندماؤه، وعجب لغدر اإلبن بأبيه واستعانه األجنيب على القريب

ورغبة أال ينعم أحدهم برتاث اخلليفة وأن أمور اخلالفة تؤول إىل . نهؤالء العادي
فالعاطفة هنا أشبه بالنغمة الىت تسمعها من األدوات املوسيقية . عاقل من بنيه

 8.معا مهما ختتلف األحلان بني  األدوات منفردة

إن العاطفة أو االنفعال ىف فن الشعر تعىن هي احلالة الىت تتشبع فيها 
يب والشاعر مبوضوع أو فكرة أو مشاهدة، وتؤثر فيه تأثريا قويا تدفعه نفس األد

على أن االنفعاالت اجملتلفة من غضب . إىل التعبري عن مشاعره واإلعراب
وخوف وفرح ورضا وأمل وأمل إمنا هي حاالت وجدانية سريعة الزوال، بيد أن 

ا بطابع هذه احلاالت الوجدانية البسيطة قد ترتكب وتستمر وتطبع صاحبه
 1.خاص، وتركز فيه االستعداد حلب شيئ أو كرهه

 أنواع العاطفة. ب

كما ذكر يف كتاب أصول النقد األديب الذي كتبه أمحد الشائب بأن  
 .عواطف تنقسم إىل قسمني ومها العواطف الشخصية والعواطف األملية

 

 العواطف الشخصية .  

                                                             
 7  :، صالمرجع السابقب، يأمحد الشا  8
الدار العصرية البنانية، : القاهرة) ، مداريس النقد األدبي الحديثحممد عبد املنعم خفاجي،   1

 11 :ص( م  11 
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صاحلنا اخلاص كاجلشع أو وهي العواطف اليت حتملنا على الدأب وراء  
فهذه ليست من اإلنفعاالت . الفرار من امليدان أو اإلنتقام أو املدح رجاء النوال

األدبية السامية اليت حترص عليها النقد ألهنا يف دائرة ضيقة هي دائرة املنتفع مث 
حتمل النفس على األثرة واهلوان، فاملدح على محل خاص أو على أحسان نتله 

دح الذي يتجاه إىل اإلحسان يف ذاته أو إىل احملسن باعتباره فاضال ال يكون امل
  .إنسانيا، دون العناية بنفسي، ظفرت بشيء أو ال

وقد يتضمن فيها العواطف الشخصية كاحلب واحلقد واإلنتقام وحب  
الذات، فهي الميكن أن توزن بامليزان الذي توزن به العواطف العامة، كحب 

على أن العاطفة أو االنفعال الرفيع . ر، والتضحية، والبذلاخلري للناس، واإليثا
يرفع من قيمة القصيدة واالنفعال النزال يهبط بقيمتها، فليس الذي يَضمِّن 

احلب والطهر واألمل، والفرح، واهلدوء، والطمئنينة، : قصيدته انفعاالت
  .للاخلوف، والفزع، واليأس، وامل: واجلمال، كمثل الذي يثري فيها انفعاالت

 العواطف األملية.  

الىت تثري آالم القراء وتشعرهم مبا  هيpainful emotions  األمليةإن عواطف 
ينغص حياهتم ويكدر صفوها كلحسد والسخط واليأس والظلم وحنوها ألن 
وظيفة األدب الرفيع يغلب عليها التهذيب النفسي، وإذاعة السرور ال البؤس 
والتريم، ولعل من وظيفة الفنون اجلميلة كلها ـ على أن األديب واإلنسان مطلقا 

باآلالم إال أن يكون سقيم احلس كثيب الطبع يرى احلياة  الجيب إشعار نفسه

                                                             
  3 - 3  :، صالمرجع السابقأمحد الشائب،    
  1-11 :، صالمرجع السابقحممد عبد املنعم خفاجي،    
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أما األدب فموقفه من هذه الكوارث أن حيففها ال أن يلهب هبا . شرورا و آثاما
 7.النفوس ويشوه احلياة يف وجه األحياء

وجيب أن نفرق بني إثارة العاطفة األملية وبني تصوير اآلالم اإلنسانية، 
وهو  –ك العربات، والشاعر الذى يصور األمل فرواية البؤساء مجيلة، وكذل

قاصدا إىل إثارة انفعال العطف واإلشفاق و الرمحة، إمنا يسجل  -انفعال نازل
واملأسة وإن صورت احلزن فإهنا تعمل على تطهري . انفعاال له قيمته األدبية

النفس من االنفعاالت احملزنة كما يقول أرسطو، ولكن هناك بعض النقاد ال 
إىل القيمة اجلمالية وحدها، ورأيهم أن التجربة اجلمالية ال تستفيد  ينظرون

( مورون)بانفعال سار أو غري سار، فالقيمة يف التجربة اجلمالية ذاهتا كما يقول 
 3".علم اجلمال والسيكولوجية " يف كتابه 

 مقاييس العاطفة. ج

سه، هي احلالة اليت تتشبع فيها نفس األديب مبوضوع ما تنفعل به نف 
ويظهر ذلك يف صورة انفعاالت شيء كاحلب والبغض . هويتأثري به كيانة ووجدان

والسرور واحلزن والشوق واحلنني والرجاء والطمع والفزع وهي تعد من دواعي 
 1.الشعر اليت هتيجة، ويتايعه اليت يلبحس منها

                                                             
 38  :، صالمرجع السابقأمحد الشائب،   7
  1- 1 :صالمرجع السابق، حممد عبد املنعم خفاجي،   3
 88  :صالمرجع السابق، ، طه عبد الرحيم عبد الرب  1
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العاطفة إىل مخسة أقسام هي صدق العاطفة، وقوة  مث ينقسم مقاييس
، وهي كما العاطفة، وتنوع العاطفة، وثبات العاطفة واستمرارها، ومسو العاطفة

 :يلي

  صدق العاطفة.  

أن تبحث عن سبب صحيح غري زائف وال  ويراد بصدق العاطفة 
ائه ر مسطنع حىت تكون عميقة هتب لألدب قيمة خالده وجتعله مؤثرا ىف نفوس ق

وانتصار احلق يثري فرحا قويا  اجلزن والرثاء احلار ثعبفموت األبن مثال ي هوسامعي
يف النفس، وجناح يف اإلمتحان هبجة يف قلب، وهكذا مىت كان هناك داع أصيل 

 0 .أثار انفعاالت صحيحة فعل النص األديب مؤثرا وباعثا يف نفوس القراء

العاطفة أن يكون النص صدق  وقال أستاذ حممد عبد املنعم خفاجى 
األديب منبعثا عن انفعاال صحيح غري زائف، وأكثر شعر املدح ىف األدب العرىب  
كانت تدفعه عاطفة الرغبة أو الرهبة حىت ال يتجلى فيه صدق عاطفة، ومن مث 
عابة واطرحه كثري من النقاد، اللهم إال الذين ينظرون إليه نظره مجالية 

   .فحسب

 قوة العاطفة.  

 ،شعورالعاطفة هى نفس األديب وطبيعته، فيجب أن يكون قوى ال قوة 
لك ىف أسلوبه، مث ىف نفوس قرائه، وإال فلن ينتظر عميق العاطفة ليستطيع بث ذ

                                                             
 87 : ، صنفس المرجع  0 
 17: صالمرجع السابق، حممد عبد املنعم خفاجي،   11
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منهم تاثريا وال مطاوعه ملا يصطنع، وهذا هو سر القوة، ومتبع العظمة 
   .األدبية

العاطفة اهلادئة وليس املراد بقوة العاطفة ثورهتا أو حّدهتا، فقد تكون 
أقوى أثرا وأبعد خطرا، وإنه ليصعب وضع مقياس لقوة العاطفة، وذلك 
لالختالف الظاهر بني طبائع العواطف ىف درجة القوة، وألن هناك عواطف 
مصدرها التأمل والتفكري، وألن لكل إنسان عاطفة اخلاصة، واحلق أن املصدر 

جب أن يكون قوى الشعور في العاطفة هو نفس األديب وطبيعته،األول لقوة 
عميق العاطفة مهما كان قوى الفقرة أو ضعيفها، فقد يكون األديب غزير 
الفكر لكنه ضعيف الشعور، كما نرى ىف شعر أىب العتاهية وحافط إبراهيم، فال 

 8 .ينال أدهبم وشعورهم رضاء النقاد وإعجاهبم مجيعا

 ثبات العاطفة واستمرارها. 8

ثباهتا واستمرارها ويراد بثبات العاطفة استمرار من مقاييس نقد العاطفة  
ما دام يكتب أو ينظم لتبقى القوة شائمة ىف فصول . سلطاهنا على نفس املنثى

األثر األدىب كله، ال تذهب حرارهتا، وال ختمد جذوهتا وال خيبو أوارها، بل 
يستمر وهجها، وهبذا يشعر القارى أو السامع ببقاء املستوى العاطفى على 

عته، ما ختتاف درجته باتالف أبيات النص واألعمال األدبية تتفاوت ذلك، رو 

                                                             
 10 : ، صنفس المرجع    
 17:  ، صالمرجع السابقحممد عبد املنعم خفاجى،   8 
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فبعضها يؤثر تاثريا وقتيا، والبعض  اآلخر يبقى أثره فمال النفوس إىل أمد 
 1 .طويل

 تنوع العاطفة. 1

جعل النقاد تنوع العاطفة مقياسا للموازنة واملفاضلة بني الشعراء، ففضلوا  
ف شعره كله على فن واحد كعمر بن أىب ربيعة من تنوعت أغراضه على من وق

ىف الغزل،  أى أهنم جعلوا تنوع العاطفة من دواعى التفضيل ألن أغراض الشعر 
املتنوعة تنبع من عواطف متنوعة، ومن كان من الشعراء حمدود منا حى الشعر 
فليس من الفحول املقدمني ىف طبقات الشعراء، وأفضل الشعراء عندهم هم 

ون على إثارة العواطف املختلفة ىف نفوسنا بدرجة قوية، كاحلمسة الذين يقدر 
   .واحلب واإلعجاب والشفقة وغري ذلك

   مسو العاطفة.  

ىف الدرجة فبعضها أمسى من اتفق النقاد على القول بتفاوت العاطفة  
واألدب على اختالف صوره و أشكاله معرض كبري لشىت العواطف . اآلخر

فيه بعواطف تثريها موسيقى الشعر، وعواطف تشريها   معرض تلتقى. اإلنسنية
   .معانية

والنقاد متفقون على تفاوت العاطفة ىف الدرجة، وأن بعضها أمسى من  
اآلخر، وأن العاطفة اهلابطة ال يليق باألديب تصويرها إال عند اجلمالني، أو 

                                                             
  1  :، صنفس المرجع  1 
  1 - 1  :ص المرجع السابق، طه عبد الرحيم عبد الرب  15

    18 - 1  :، صنفس المرجع  16
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رجة أصحاب مدرسة الفن للفن فحسب، ويرى النقاد أن العواطف املتفاوتة الد
ىف السمو جيدر تصويرها ىف األدب مجيعا، فاإلعجاب باملعاىن الرفيعة أعلى 
منزلة من اإلعجاب جبمال األسلوب، واالنفعال الناشىء عن طريق اإلجياء 

 7 .واإلشارة أقوى من االنفعال الناشىء عن احلواس الظاهرة، كالسمع، والبصر

 

                                                             
 17:  ، صالمرجع السابقحممد عبد املنعم خفاجى،   17
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 الباب الرابع

 عاطفة الحب في شعر دائما أنت بقلبيتحليل 

ر هام يف األدب، ومع علم األقدمني هبا، فإن امسها مل العاطفة هي عنص 
لذي قالوا عن األدب األملاين فيه عشيق  ايستعمل يف اآلدب العريب إال حديثا، ك

فأنت تقرأ طبقات الشعراء البن قتيبة مثال، . كثري، ولكن ليس فيه كلمة عشق
ألهنا مل : الشعر للرغبة أو الرهبة، ولكن ال جتد فيه كلمة العاطفة فتجد فيه قول

خترتع إال يف العصر احلديث، وهذه العاطفة هي اليت متنح األدب الصفة اليت 
  .نسميها باخللود

، حبثت الباحثة كيفية التعبري عن املشاعر للمحبوب و يف يف هذا الباب 
الذي يعاين الشاب  عن املشاعر كاحلنني، واحلزن واليأس هذا الشعر وجد تعبريا

 .ليقابل احملبوب

 لمحة عن الشعر . أ

نسى اجلمال يحديث له لغة خفيفة ولكنه ال شعر  هو شعرال اهذان ك 
من تأليف فاروق اجلويدة يف ديوانه، وتصف   شعرال اهذو يف كل من مقاطعه، 

احلب والشوق واليأس واحلزن األفكار مثل مشاعر بعض يف الديوان  الشعركل 
 .من الفقد واخلوف

 
 

                                                             
 1  :ص(   0 هنداوي، : القاهرة) ، النقد األدبيأمحد أمني،    
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 عناصر عاطفة الحب. ب

 قالشو  . 

حاب الرمحة والعطف، وأيضا الوقار ورقة القلب، وهو يعين احلنان كس 
الرمحة، وملا كان احلنني متضمنا لالشتياق، واالشتياق ال ينفك عن الرمحة فإننا 

  .يعين معىن الرتحمحن إىل وطنه و حن عليه حنانا فذلك : حني نقول

 عبري شعور، يعرب الشاعر عن كيفية تالشعر هذا أبياتيف بعض و  
مير  لماوك ,أنه يراهاوعندما يرى الكتب ك أنه يراها،ك حبيبتهإىل شخص ال
يتزامن مع  شعرال اتعبري الشوق يف هذو . أنه يراهاكان أو أشياء املتعلقة هبا فكمب

وق ال حيتاج إىل أن ينظر شهذا الو . كنت دائما يف قليب  فهو شعرال اعنوان هذ
الشاعر أيضا عن مدى شوقه وعرب . ، ولكنه مضمن يف ذهنهحسبإليه بعينيه ف

، على الرغم من أن أنه يراهاكىها خياليا فحلبيبته حىت قضى حياته، وإذا رأ
 .يف قلبه مازالحبيبته ليست أمام عينيه ولكن الشوق 

ث عنها الباحثة يف شعر دائما أنت بقليب  على حبالعاطفة حصلت وهذه 
 :كما يلي

 قبل أن أحبث عنك
 بني أنقاض صبانا
 رمبا أحبث عنك

                                                             
نوازع الشوق والحنين لدى شعراء المهجر إيليا أبو ماضي نموذجا زروق عبد احلميد علي،   

  : م، ص 1 0 جملة البحوث األكادميية، يونيو دراسة ادبية، 
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 بني أحضان كتاب
 رمبا ألقاك يف ذكرى عتاب
 رمبا ألقاك يف عمرى سراب

 رمبا أمسع عنك من حكايات صحاب
 عندما يصبح قليب
 بني خوف التاس
 دائما أنت بقلب

قبل أن أحبث عنك، بني أنقاض صبانا، رمبا أحبث "  ،بياتاال هيف هذ  
يعرب الشاعر أنه باحث حبيبته يف احلياة اليت مل يعد هلا بديل فيها، وأنه  8،"عنك

باحثها يف األنقاض املاضية بني الكتب املليئة بالذكريات، ويواصل البحث عنها 
معها وأنه يبحث عن أخبارها من القصص اليت مرت . اليت يتوق إليها دائما

 .سابقا
رمبا ألقاك، يف ذكرى " بيتوق إىل حبيبته يف الشال يعرب الشاعر 

الذكريات اليت جيب ومعه مما يعين أن الشاعر ينعش حبيبه يف ذاكرته،  1"عتاب
 عن وجهها يف كل ذكرى مت رسم ذاكرته قويو حبيبته كل يوم،  إىلأن يفوهتا 
 ايكتب هذ هيكررها مما جيعلفرتة هي بصمة شديدة يريد الشاعر أن الواملوقف و 

 .اإلحياء ذكرى فقدان الشخص الذي فاهت شعرال

                                                             
    :ص( 000 االسكندرية، ) ، ، دائما أنت بقلبيفاروق جويدة  3

  7: ص، مرجعلنفس ا   1
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يكشف الشاعر أن   "رمبا ألقاك يف عمري سراب"التايل  بيتيف ال 
، عندما يرى انعكاسه ا يشتاق إليهيتال ةحياته دائما ما تكون يف ظل احلبيب

. " شعرلا اعنوان هذ هو يف، كما تهقضى فيه مع حبيبالذي سينعكس يف وقت 
كون تأينما كان يف أي حال س حىتحبا عميقا لقد عرب " بقليب أنت ادائم
دائما يف ذاكرته وسيقضي الشاعر  هيكون تالشاعر دائما يف قلبه، س حبيبة

 .حياته يف ظل حبيبته
منهما اآلخر كل يوم، وسيستمر  سيفتقد حبيبنيكل أن   ،ةلباحثا رأتو  

كن تسيكون الشوق حاضرا إذا مل . حبيبلشوق يف تعزيز احلب لكل  شعور
 امعا، والشعور باالرتياح عند مقابلتهما لبعضهما البعض، ولكن يف هذ بيبةاحل
ه مل يكونا معتمدين أو مفصولني عن حبيبتأن الشاعر و  ةرى الباحثت شعرال

رائع يف التعبري  هواملوت، مما جيعل شوق الشاعر أعمق والشاعر يشعر بالضياع و 
 .أبيات هذا الشعر عن شوقه يف كل

 
 احلزن . 

  .حزن الرجل جزنا، وحزنا، مبعىن اغتم: احلزن تعرفه العرب فيقولون  
واحلزن هو أحد صور العاطفة واملشاعر اإلنسانية الفطرية، وهو ضد الفرح 

 7.والسرور
                                                             

 نفس املكان   
جامعة امللك سعود : الرياض) ، والسنة ب على ضواء الكتابزن واإلكتئاحالعبد الرزاق،    
   : ، ص(  1 بالرياض، 

   : ، صنفس المرجع  7
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أن شوقه جعل حياته يعرض إن تعبري احلزن الذي عاىن منه الشاعر  
ه تالشاعر أن يتخيل كيف ابتسامة حبيب فحسبكل يوم،   حبيبةحزينة دون 

ال يستطيع الشاعر إال أن يأسف حزن قلبه وحزنه و  .هاقابلأن مل يبحزين  هولكن
كل يوم، فالدموع هي شهود صامت للشاعر يف   هافي رافقةيف حياته دون وجود 

تعبري احلزن الذي يؤذي قلبه عميقا واحلزن الذي يشعر الشاعر أنه ال ميكن 
عن شعور عميق  شعرال ايعرب احلزن يف هذو  .ابدأه تقد فات ةن احلبيبعالجه أل

، كما أعرب الشاعر اق إليهتشا يتباحلزن ال ميكن عالجه إال إذا تذكر وختيل ال
 .ه مرة أخرى يوما تأمله يف أن يتمكن من مقابلة حبيب

إال يف  ا ال ميكن العثور عليهيته التعن حزنه العميق حلبيب يعرب الشاعر  
 يته التيصف الشاعر أنه يعيش يف ظل حبيبو . يايلاألحالم أو يف العامل اخل

ه مثل ت، ويأمل أن جيتمع يف سعادة، ويتضح كيف حيب الشاعر حبيباق إليهشات
يف احلياة، وإن . هعطي القوة لت يته التحبيب رغم أناحلياة  نبتالنهر الذي ي

. يعيش يف حزن طوال حياته انك ه،هي بني يدي وليسته تحبيب ماتتعندما 
بقلب عميق وأمل ودموع ال  حبيبتهعن حزنه العميق ألنه إذا التقى  الشاعر يعربو 

  .عميق لفرتة طويلةالشديد التعذب بسبب الشوق  هميكن أن يتأذب ألن
 :أدناه بياتمثل بعض األ
 كيف ألقاك

 إذا صارت أمانينا
 دماء يف غدير

 نشرب األحزان مها
 فينا تقتل األفراح
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 والضمري
رمبا ألقاك يوما، يف " بيتشاعر تعبري مشاعر احلزن من خالل الاليتم و  
يعرب عنها الشاعر و ، بيتال اوهي عبارة عن دموع يف هذ 3"دموع الكلمات
ال يزال الشاعر و ه، حبيبتي عاىن منه أثناء وفاة ذاحلزن ال شعوربسبب تعذب 

أن  الشاعر على ويرجو. يواصل األمل يف أن يتم اكتشافه ذات يوم بالدموع
 يف قلبه حمفورة طوال هاذلك الوقت أن امس حنيسيكشف ف مع حبيبته، يقابل
 .حياته

ن إىل بعضهم البعض مث انفصل اوقشالذين ي شوقال يفمثل زوجني و  
 يذأسي ةاملنام، وكل شيء عن احلبيبيكون يف  اللقاءفحسب املوت بعد ذلك، 

لشعور ويشعر باحلزن طوال احلياة، ولن يتمكن باالقلب، وحىت سيستمر القلب 
 .فاتته احلبيبةأي شخص من الصمود يف احلزن الذي 

 
 اليأس .8
اليأس هو قيد ثقيل مينع صاحبه من حرية احلركة، فيقبع يف مكانه غري        

يطرة اليأس على نفسه، لتغيري واقعة، بسبب سقادر على العمل واالجتهاد 
وتشاؤمه من كل ما هو قادم، قد ساء ظنه بربه، وضعف توكله عليه، وانقطع 
رجاؤه عن حتقيق مراده، إنه عنصر نفسي سيء، ألنه يقعد باهلمم عن العمل، 

  1.ويشتت القلب بالقلق واألمل، ويقتل فيه روح األمل

                                                             
 71: ، ص...دائما أنت بقلبيفاروق جويدة،   3
 0  :ص( س.دالكتيبات اإلسالمية، )، هكذا هزموا اليأسسلوى العضيدان،   1
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الشاعر على حياة  يندمو ، حبيبتهالشاعر عن يأسه من فقدان  ربيع 
قد  حبيبتهوكشف الشاعر أيضا أن موت . هته حبيبتحزينة كل يوم بسبب ترك

ه وهو أمر تالشاعر عن فقدان حبيب يعربو دمر حياته وليس هناك غرضا ويأسا، 
غري متوقع يف حياته، فقد حتول الشاعر الذي كان يعيش يف األصل بسعادة إىل 

شاعر ويرى ظالل حبيبته يف األحالم، على الرغم من أن يفتقد الو . حياة مزرية
 .حياة الشاعر بدون حبيبته اآلن مثرية للشفقة

 قبل أن يرحل
 يف يأس هوانا
 قبل أن تنهار

 يف خوف خطان
 كيف ألقاك 
 إذا تاهت روأنا

 وأنطوت أحالمنا الشكلى
 ومادا يف دمانا

 كاألرض اخلراب
القارئ،  ه، حىت لو قرأديدبش شعرال االشاعر اليأس يف هذ صوري 

اليأس يف هذا الشاعر ان فسيشعر مبدى شعور اليأس الذي يعانيه الشاعر، وك
ميكن أن يكون و . ابعد موهت اعلى االلتقاء هب ةعد قادر ت مل يته الحبيبتإىل  هشعر 

اليأس حاضرا إذا تعذر حتقيق األمل، وكذلك احلال بالنسبة للشاعر، كما يف 
يبدو الشاعر يائسا ألنه ال  0 "لقاك، إذا تاهت روأناأكيف "بيتنيهاتني ال

                                                             
    :، ص...دائما أنت بقلبيفاروق جويدة،   0 



 
 

24 
 

قدر لقاء دائما رغم أنه ال يالالشاعر  رجويستطيع رؤية حبيبته اليت ماتت، وي
 .اآلن حىته ترؤية حبيبعلى 

شرح احلزن واليأس الذي يشعر به تأن  لشعريف هذا ا ةريد الباحثتو  
والذي أوضحه الشاعر    "كاألرض اخلراب" بيتالشاعر الذي يصف ال

بوضوح أن حياته كانت قوية يف األصل وأصبحت قوية ألن األرض قد ُدمِّرت 
الدموع واألسف على اليأس الذي و . اآلن وال تعرف الغرض وتكتنف اليأس

تنهار روحه كما لو كان بال توقف و كان يشعر بأنه عاجز، و . كل يوم عاىن منه
 .وأمل
. ولكنه أعاقه املوت ،يأسه وشوقا للقاءبوصف الشاعر آمااًل كثرية و  
الشاعر باليأس  يشعرو أصبح اليأس الذي عاىن منه لفرتة طويلة أكثر إيالما ف

يشبه حياة و . كال قصيت احلب تشبه النباتات اخلصبة مث تذبلو . أكثر يف حياته
مليء باليأس وال يعرف الغرض من احلياة وال يعرف  و ، حبيبتهالشاعر دون وجود 

  .البيت اه، كما هو احلال يف هذتش حياة بدون حبيبكيف يعي
 رمبا ألقاك

 يف األرض اخلراب
 آه يا دنياى من نفس
  تذوب من اخلراب

 يغتال الدموع
 رغم كل احلزن

                                                             
  7: ص نفس المرجع،    
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 يغتال الدموع
 سوف ألقاك حياتا

 يف الزمان ميت األنفاس
 ممسوخ الرفات

 سوف ألقاك عيربا
 بني يأس الناس

دنياى من نفس، تذوب من اخلراب، يغتال آه يا  "  ،أبياتيف بعض و   
يعرب الشاعر شعور اليأس أشد مؤملا ويشعر به الشاعر بعدما فقد    ،"الدموع

حبيبته، وهو جمرب على العيش من أنقاض روحه ويسمح حبياته بالتدفق والتدمري 
وجيب أن يعيش . بالدموع، ويشعر أن روحه قد اهنارت بعد موت حبيبته أبدا

 .ياته دمرت بعد موت حبيبتهبقوة رغم أن ح

سوف ألقاك حياتا، يف الزمان ميت " هذا الشعر، أبياتيف بعض و  
يعرب الشاعر أنه سيقابل حبيبته   8 "األنفاس، سوف ألقاك عيربا بني يأس الناس

يف الدنيا غري هذه الدنيا بعد وفاته ويصطحبها وجيتمع مع حبيبته يف اجلنة حيث 
يلتقي حبيبته الرائحة احللوة ويفرجان عن بعضهما البعض ويتوقان إىل الوفاة، 
ويعتقد الشاعر أنه سوف جيتمع مرة أخرى مع حبيبته يف وقت الحق بشعور 

 .فة إلطالق كل اليأس إىل عذاب الشوقالسعادة والعاط

                                                             
 78- 7: ص نفس المرجع،    
 78: ص نفس المرجع،  8 
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الشاعر هو الطبيعة اليت يشعر هبا  يصورالذي  اليأس،  ةووفقا للباحث 
ألن أمل  شعرال اإن شعور اليأس يف هذو عدد من الناس إذا مل يتحقق األمل، 

الشاعر يف حياته اليت فيئس مل يتحقق،  حبيبتهالشاعر يف االلتقاء والعيش مع 
 .ابهحي احلبيبة اليت تهتاف تزداد حزنا ألن

  
 الفقداخلوف من . 1

اخلوف حالة سوية يصاب هبا كل كائن حي، يشرتك فيها مجيع أفراد  
اجلنس البشري، واخلوف يف هذه احلالة عادي ال خيرج عن مساره الطبيعي، وإن 

 1 .اختلفت طرق االستجابة من إنسان آلخر
الشديد وخيشى الشاعر أن يدفن كل  الفقدالشاعر اخلوف من  وريص 

أنه حزين دائما ألن اخلوف من  حبيبته، ويتخيل كل شاعر  حبيبتهذكرياته مع 
يشعر الشاعر بأن املوت قد وصل إليه عندما يعلم أن و حقيقيا،  أصبح لفقدا

الذي كان خيشى أن حيدث يف  فقد، وشعور اخلوف من التحبيبته قد رحل
قد  فقدانعن التدفق عندما أدرك الشاعر أن احملنة وال مل تتوقف دموعهو . النهاية

 .إليه ياأت
 عندما أدفن بعضى
 يف سحابات وداع
 عندما أشعر أىن

 صارت أنقاض شعاع
 عندما تغدو أمامنينا

                                                             
 8: م، ص 001 صور الخوف في شعر القرن الثالث الهري، علي رضوان علي عبداهلادي،   1 
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 فتاة بني أحضان الظالم
 عندما يغرق قليب
 يف دموع التنام

 عندما أصبح شيئا
 كسطور ساقطات
 كفتات من كالم

عندما يكون أدفن بعض الشيء ، يف " بيتال يكشف الشاعر يفو  
أن حبيبته جزء من حياته، حىت عندما    "سحابات وداع، عندما أشعر أىن

 فقديتضح اخلوف من الو . انفصل مع حبيبته مث اختفى جزء منه مع وفاة حبيبته
اجلزء األول من حيث يشرح الشاعر حبزم مرارة قلبه عندما  بيت إىل حد كبري يف
بدأت حياته املشرقة املليئة بنور السعادة و . جبانبه ةخص احملبوبال يكون الش

يف كل مرة يدرك و ، حبيبتهغارق الشاعر يف البكاء من فراق و . تتالشى بالدموع
قلق على أنه عاش الشاعر بال يشعرو ، ةأنه جيب أن يعيش وحده دون حبيب

كانت كما وصف الشاعر اجلروح اليت  و . واالكتئاب وفارغة يف حياتهوحده 
 .أيامه مليئة بالدموع تعميقة جعل

   ".عندما أدفن بعضى، فتاة بني أحضان الظالم"  ،أبياتبعض  يف 
يعرب الشاعر أن حياته تبدو عاجزة وأنه يشبه النور الذي يبدأ يف التعتيم، عندما 
عاش يف املاض مع حبيبته كانت حياته مشرقة ومتألقة، لكن بعد وفاة حبيبته 

 .أصبح النور الذي كان يلمع اآلن باهتا ومتأرجحا يف العزلة

                                                             
 70-3 : ص ،...دائما أنت بقلبيفاروق جويدة،     
 70: ص نفس المرجع،    
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يعرب  7 "التنامعندما يغرق قليب، يف دموع "  هذا الشعر، أبياتبعض ويف  
الشاعر أن احلياة اليت يعيشها الشاعر مع حبيبته مجيلة ومليئة بالسعادة، لكن 

 "يف هذا البيت .عر الشاعر أن حياته تغرق بالبكاءعندما ال يعيشان معا، يش
ال يشعر الشاعر  3 "عندما أصبح شيئا، كسطور ساقطات كفتات من كالم

احلياة وال يقبل أي قبول حياته جيب أن يتوقف أبدا عن رثائه وفاة حبيبته من 
يتغري بالسرعة دون حبيبته، هو وحبيبته قوة ال تنفصالن، لكن املوت قد بعثر 
عليهما اللذين كانا يف البداية وكأهنما  صفا قويا ومتينا، وقد اهنار وسقط اآلن 

 .وال يزال إال ذكريات ودموع
دان جزء من احلياة مؤمل، مثل فق أمر ابهحي احلبيبة اليتإن فقدان  

هلما الذبن من قبل شخصني  فقد، وسيشعر اخلوف من الهاوالشعور بالفراغ في
أكثر ما خيشاه عدد  وه فقدانإن الو . بأمل شديد انسيشعر  ب وإذا انفصالاحل

ولن  ,مجاعة أو اللقاء فيهما فراق، فكل "مجاعة"كلمة   ضد همن الناس ألن
 .يف حياته الفراقيكون كل إنسان مستعدا أبدا لشعور 
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 الباب الخامس
 الخاتمة

 
بعد أن حبثت الباحثة هذه الرسالة منذ أوهلا حىت هنايتها فختمت  

 .الباحثة هذه الرسالة بالنتائج والتوصيات
 
 النتائج. أ
ة و املشاعر ألنه من أشكال االستجابيشعر البشر بالعوطف أ 

طريقة يف احلياة ويشعر املشاعر  كل إنسان لديه ،يت تصل إليهلألحداث ال
وجدت ، حثة عنوبعد حبثت الباحثة هذه الرسالة فلخصت البا املختلفة،

 يعرب الشاعر، و الشوق (  :الشعر، وهييف هذا  الباحثة عناصر عاطفة احلب
(  . نا معتمدين أو مفصولني عن املوته مل يكو حبيبتو  وق إىل حبيبتهشال

واحلزن الذي يشعر الشاعر أنه ال ميكن   إىل حبيبته احلزن الشاعر ، يشعراحلزن
الشاعر عن يأسه من فقدان  يشعر ،اليأس (8. ابدأه تقد فات ةعالجه ألن احلبيب

ألن أمل الشاعر يف االلتقاء والعيش مع  شعرال اشعور اليأس يف هذو  حبيبته
 الفقدالشاعر اخلوف من اخلوف من الفقد، يشعر ( 1. مل يتحقق حبيبته

 .حبيبتهالشديد وخيشى الشاعر أن يدفن كل ذكرياته مع 
 

 التوصيات. ب
وقبل أن ختتم الباحثة هذه الرسالة تتقدمت الباحثة بعض التوصيات،  

 :وهي كما يلي
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حتتاج الباحثة إىل صاحبة يف كلية األدب العريب للمساعدة يف كتابة  . 
 الرسالة

مكتبة كلية األدب أن  حتتاج الباحثة الكتب األديب وترجو الباحثة عميد . 
توفر الكتب األدبية املتعلقة بالبحث األديب وتسأل أيضا عن مساعدة 

 .املرتمجني ألهنا من الصعب يف الرتمجة
أن يهتم طلبة قسم اللغة العربية وأدهبا بالبحث عن عناصر األدب اليت  .8

اخليال واألفكار واألسلوب وغري : مل تبحثها الباحثة يف هذه الرسالة وهي
 .كذل
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 (9102هنداوي، : القاهرة) ، النقد األدبيأمحد أمني، 

نوازع الشوق والحنين لدى شعراء المهجر إيليا زروق عبد احلميد علي، 
 (س.الكتيبات اإلسالمية، د)، هكذا هزموا اليأسسلوى العضيدان، 

 (0002دار املعارف، : القاهرة) ، العصر الجاهلىشوقي ضيف، 
 ، النقد األدبي عند العربي أصوله ومناهجهطه عبد الرحيم عبد الرب، 

 (0222اسكندار، : القاهرة) 
: الرياض) ، ب على ضواء الكتاب والسنةالجزن واإلكتئاعبد الرزاق، 

 (0409جامعة امللك سعود بالرياض، 
صور الخوف في شعر القرن الثالث علي رضوان علي عبداهلادي، 

 م 9112الهري، 
 (9119مركز األهرام، : القاهرة)  المجموعة الكلمةفاروق جويدة، 
 (9111االسكندرية، ) ، دائما أنت بقلبيفاروق جويدة، 



معجم المصطالحات العربية في اللغة جمدي وهبه وكامل املهندس، 
 (0294مكتبة لبنان : بريوت)، واألدب

: جدة) ، العاطفة اإليمانية وأهميتها في االعمال اإلسالميةحممد موسى، 
 (9110دار االندلس اخلضراء، 

: القاهرة) ، مداريس النقد األدبي الحديثحممد عبد املنعم خفاجي، 
 (م 0221الدار العصرية البنانية، 

جامعة شريف : جاكرت)، المعين فى األدب العربى وتارخيةنبيلة لوبس، 
 (9111هداية اهلل اإلسالمية احلكومية، 

 
 املراجع باللغة االجنبية. ب

http://anzdoc.com/bab-i-bahasa-sastra-sebagai-media-ekspresi.html.pdf 
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